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I Pisang C~~veridish dengall nlerk Sunpride adalah ko~noditi yang dihasilltan 
oleh PT Nusantara Tropical Fruit yang merupakan perltebunan pisang terbesar di 
Indonesia. Perusahaan berdiri tahun 1992 dan langsung mengekspor hasil 
produlcsinya Ice beberapa negara yang bekerja sama dengall Del Monte, 
perusahaan consunzers goods tingltat dunia sa~npai alchir tahun 2000. Awal tahun 
2001 perusahaan uutult sementara beralih Ice pasar lokal ltarena adanya penurunan 
produltsi. Berpindahnya perusahaan untult sementara Ice pasar loltal merupaltan 
suatu bukti ltalau perusahaan menghadapi beberapa kendala. 

ICendala bagi perusahaan bisa datang dari luar nlaupun dari dala~n 
perusahaan sendiri. Dari luar perusahaa.11 seperti adanya prodult substitusi yang 
dapat mengancam lteberadaan buah pisang sedangltan dari dalam perusahaan 
berupa  nasala ah SDM dan nlasalah produlcsi. Untuk ~nengantisipasi pemasa laha~~  
di atas malta perusahaan perlu menetal~ltan strategi yang akan diterapkan di nlasa 
yang altan datang dengall melihat falctor-faktor elcsternal dan internal yang turut 
mempengaruhinya. 

Bertitik tolalt dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan nlalta 
penelitian ini bertujuan untult: (a) nlengidentifiltasi strategi yang telah 
dilalcsanaltaan oleh perusahaan selanla ini, (b) mellgidentifilcasi faltor-faltor yang 
mempengaruhi strategi perusahaan baik internal nlaupull ekternal dan (c) memilih 
suategi yang paling cocok diteral~ltan oleh perusahaan. 

Metode yang digunakan dalanl penelitian ini adalah nletode desltriptif 
berupa studi Itasus dengan cara mengu~llpullcan data untult menjawab 
permasalahan yang ada. Data yang diambil terdiri dari data kuantitatif dan data 
kualitatif dan sumber data berasal dari dalanl maupun dari luar perusahaan. Alat 
analisis yang digunalcan untuk menjawab dan memecahlcan masalah yang 
dihadapi dengall menggunalcan nletode perbandingan eltspone~lsial (MPE), 
~natriks hirer~iul ,firctor. evalucrlion (IFE) dan nlatriks external factor evrrllrtrtion 
(EFE) yang merupaltan tahap pertanla. Tahap kedua dengall menggunaltan alat 
analisa SWOT matriks dan tahap lcetiga dengall menggunaltan alat analisis 
qzr;~nli/a/ive s / r~ /eg ic  planning mutrix (QSPM). 

Adapun pe l~~ang  yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan adalah: (a) 
perdagangan bebas dan globalisasi, (b) diversifikasi untulc prodult olahan. (c) 
konsumsi nlasyaralcat yang terus ~neningkat (d) ltebijakan pemerintah sang 
mendi~ltung sektor agribisnis (e) potensi sumberdaya alam yang luas clan (f) 
perkenlbangan teltnologi. Sedanglean ancaman yang llarus diantisipasi adalah (a) 
lteanlanan yang kurang terjaga, (b) ancaman produk substitusi, (c) kondisi alanl 
yang tidak dapat diltontrol dan (d) kondisi politik dalam negeri yang tidalc 
nlenentu. 

Alat analisa dengall nlenggunakan EFE nlatrilcs menunjultkan perusahaan 
sediltit Ititrang bisa u n t ~ ~ k  merespon peluang yang ada dengan total skor yang 
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diperoleh sebesar 2,36 yang berada d i  b a w a h  rata-rata (2,50).  IFE matrilts 
menunjul tkan posisi perusallaan berada pada posisi yang c u k u p  ltuat dengan  total 
sltor di atas rata-rata yaitu 2,56 yang berarti perusallaan sudah culcup ltuat dalanl 
niemanfaatltan ltelcuatan yang ada serta niengatasi ke lemahan  yang ada. 

A la t  analisa S W O T  matrik perusahaan mempero leh  beberapa alternatif 
strategi yaitu: strategi S O :  (menghas i lkan  produk yang berdaya saing tinggi dan  
strategi p e n g e n ~ b a n g a ~ ~  pasar), strategi W O :  (pengembangan  d a n  pelatihan S D M ,  
menciptaltan produk turunan  d a n  menciptaltan varietas yang tallan terhadap 
penyakit) ,  strategi S T :  (strategi nlenciptaltan teknologi  baru (irigasi))  dan  strategi 
WT:  (strategi nlenciptakan tekno log i  baru (irigasi)) .  

Quur~titative Strafegi Plannir?g Mai~~ix ( Q S P M )  diperoleh strategi yang 
~ n e n j a d i  prioritas u tama yang sebailtnya diterapltan o l e h  perusahaan adalah 
strategi pengenlbangan dan  pelatihan S D M .  

Setelah penelitian ini  dilaltulta~l malta yang perlu disaranltan ltepada 
perusallaan adalah perusahaan sebaiknya leb ih  ineningltatltan ltualitas S D M  
karena S D M  merupal ta~l  asset yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan  S D M  
yang berltualitas diharapkan masalah lain dapat diatasi seperti masalah produltsi 
dengan  terjangltitnya penyaki t  pada tanaman,  terciptanya tekno log i  baru berupa 
s is te~l l  irigasi, dapat menciptaltan produk turunan dan  dapat menghasill tan p1.oduk 
yang berdaya saing t inggi  d a n  pada akh ir~ lya  perusahaan perlu n l e l a k ~ ~ k a n  
perluasanIpenge111ba11ga11 pasar k e  negara lain yang per~nintaan pasarnya terhadap 
pisang cultup tinggi.  
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